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Schoon water in Malawi  
Gold Standard CO2-compensatieproject 

 
Malawi behoort tot de minst ontwikkelde lan-
den ter wereld en is sterk afhankelijk van bui-
tenlandse hulp om in zijn ontwikkelingsbehoef-
ten te voorzien. Aangezien de buitenlandse 
hulp in het laatste decennium sterk is terugge-
lopen, wordt de situatie nog verergerd.  
 
Een van de meest urgente problemen is echter 
het gebrek aan schoon en veilig water. De dis-
tricten Dowa en Kasungu die nog maar een 
dekking hebben van 41% en 61% in de water-
voorziening. Een derde van de weinige be-
staande waterputten is kapot of werkt niet 
meer.  
 

Het gebrek aan veilig en schoon water, in com-
binatie met slechte sanitaire voorzieningen en 
hygiëne, betekent een ernstig gezondheidsri-
sico voor de plaatselijke bevolking, aangezien 
via water overgebrachte ziekten een grote be-
dreiging vormen.  
 
Om de risico's tot een minimum te beperken, 
moet water worden gekookt. Het koken van 
water en het verzamelen van hout om de for-
nuizen te laten branden is een vermoeiende en 
tijdrovende taak die gewoonlijk door vrouwen 
wordt verricht. Daarom hebben vooral vrou-
wen baat bij de toegang tot schoon water. 
 
 

http://www.groenbalans.nl/
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Water is de levenstroom in Malawi 
In tegenstelling tot veel andere waterprojecten 
richt het project zich op het repareren van be-
staande pompen. De reparatiekosten om een 
pomp te repareren zijn slechts een fractie van 
de kosten om een nieuwe pomp te boren.   
 
Impact op het milieu 

• Een aanzienlijke vermindering van de uit-
stoot van broeikasgassen; 

• Draagt bij aan de instandhouding van be-
staand bos en aan de bescherming van flora 
en fauna; 

• Zorgt voor regulering van het grondwater-
peil om zo overstromingen te voorkomen; 

• Vermindert het verbruik van brandhout dat 
leidt tot minder ontbossing en daardoor tot 
minder erosie. 

 
Impact op de levensomstandigheden 

• Er wordt minder tijd aan het koken van wa-
ter besteed, waardoor er meer tijd over-
blijft voor andere – betalende – activiteiten; 

• Mannen en vrouwen zijn betrokken bij de 
training en het onderhouden van de water-
putten; 

• Verbeterde sanitaire voorzieningen; 

• De gezondheid van vrouwen en kinderen 
wordt positief beïnvloed; 

• De veiligheid in huis wordt verbeterd. 
 

Gold Standard  
De hoogste kwaliteitsstandaard is de Gold 
Standard, ondersteund door het Wereld Na-
tuur Fonds (WWF). Eisen waar Gold Standard-
projecten aan moeten voldoen: 
 

• Alleen duurzame energie- en energie effici-
ency-projecten komen in aanmerking, die 
voor de lange termijn voordelen brengen 
voor het desbetreffende land en het kli-
maat.  

 

• Het project kan alleen worden gerealiseerd 
met behulp van de opbrengsten uit Gold 
Standard-rechten. 

 

Sustainable Development Goals 
Projecten moeten voldoen aan minimaal drie 
Sustainable Development Goals, vastgelegd 
door UN tijdens het Klimaatakkoord van Parijs 
in 2015. 
 

 

 

Schoon water zorgt 
voor minder ziektes 

 

 
 

 
 

 

Vrouwen worden be-
trokken bij training en 
onderhoud van de wa-
terputten 
 
 
Waterputten zorgen 
voor schoon en veilig 
water en verbeterde 
sanitaire voorzienin-
gen 

 
 

Voor de regio bete-
kent dit een nieuwe 
uitdaging en dus eco-
nomische groei 

 

De jaarlijkse reductie 
van 200.000 ton CO2 
draagt actief bij aan 
de beperking van de 
klimaatverandering 

 

http://www.groenbalans.nl/
http://www.goldstandard.org/
http://www.goldstandard.org/
http://www.sdgnederland.nl/

